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TEXTY V ČEŠTINĚ 

 

 

ZE ZÁZNAMŮ STB 1977-1981  

 

X. správa FMV 

2. odbor 

V Praze, dne 7.11.1977 

 

TOMIN Julius - zpráva. 

 

PhDr. TOMIN Julius, nar. 2.12.1938 v Praze, české národnosti, čsl. státní příslušnosti, 

ţenatý, bez pol. příslušnosti, bez pracovního poměru, bytem Praha 7, Keramická č. 3. 

 

Signatář charty 77 PhDr. Julius TOMIN byl dne 18.10.1977 pro narušení veřejného 

pořádku zadrţen příslušníky VB v budově soudu v Praze, kde se hodlal zúčastnit 

soudního přelíčení s ORNESTEM, LEDEREREM, PAVLÍČKEM a HAVLEM. Aby 

bylo zabráněno jeho účasti na pokračování přelíčení dne 19.10.1977 byl opět 

předvolán na MO – VB ve Vyšehradské ulici v Praze 2. 

 

Podle agenturních poznatkŧ se dne 21.10.1977 měla u Juliuse TOMINA v bytě konat 

přednáška tzv. „University Jana PATOČKY“, jíţ se měli zúčastnit další pravicoví 

exponenti. 

 

S cílem zabránit schŧzce těchto nepřátelských elementŧ bylo rozhodnuto 

jmenovaného předvést do budovy FMV. Julius TOMIN však výzvy příslušníkŧ 

neuposlechl s odŧvodněním, ţe manţelka je na sluţební cestě a on se musí starat o 

děti. Otevřeně prohlásil, ţe dobrovolně nepŧjde a chceme-li jej odvést, musíme si jej 

odnést. 

 

Z těchto dŧvodŧ bylo od předvedení upuštěno a druhý den byla TOMINOVI doručena 

předvolánka, aby se dne 24. 10. 1977 dostavil do budovy ministerstva vnitra za 

účelem podání vysvětlení. Ani na toto předvolání se Julius TOMIN do budovy 

ministerstva vnitra nedostavil. 

 

Místo toho dne 20.10.1977 rozeslal deseti adresátŧm a to: Rudému právu, Filozofické 

fakultě UK, Svobodnému slovu, Federálnímu ministerstvu vnitra, Lidové demokracii, 

redakci Práce, Socialistickému svazu mládeţe, Čs. televizi, ČSAV a spisovateli Ivanu 

KlÍMOVI tzv.: „Informaci o zamýšlené desetidenní hladovce“. V tomto pamfletu 

Julius Tomin uvádí, ţe se zavazuje k desetidenní protestní hladovce o jejímţ termínu 

započetí rozhodnou bezpečnostní orgány MV. Dále se rozepisuje o všech příkořích, 

kdy byl předvolán nebo zadrţen příslušníky MV. V závěru doslova uvádí: 

„A tak jsem se rozhodl: pokud bude trvat popsaná policejní zvŧle, ani krok a ani slovo 

s policií či na policii dobrovolně. Ve chvíli, kdy mě příslušnící veřejné či tajné 

bezpečnosti vezmou do ruky, aby mne odnesli, či odvlékli do svého auta či do své 

budovy, v té chvíli zahájím desetidenní protestní hladovku. 

Hladovku budu drţet jak v případě, ţe budu – třeba po chvíli – opět propuštěn, tak i 

v případě, ţe budu uvrţen do vazby. V obou případech uvítám veškeré formy a 

projevy občanské solidarity.“ 
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Dne 3.11.1977 bylo operativními prostředky zjištěno, ţe Julius TOMIN se ve 

večerních hodinách hodlá zúčastnit schŧzky pravicových osob v bytě ing. Petra 

UHLA. Na základě vzniklé situace byl proto přijat návrh TOMINA do bytu Petra 

UHLA nepustit a v případě, ţe neuposlechne pokynŧ příslušníkŧ VB a naruší tak 

veřejný pořádek, provést dle § 23 zákona č. 40/74 Sb. jeho zajištění a druhý den 

s ohledem na zahájenou hladovku jej předat po dohodě s ministrem zdravotnictví ČSR 

na kliniku prof. VÍŠKA ve Vinohradské nemocnici, kde bude zajištěna umělá výţiva 

TOMINA. 

 

Po dvacáté hodině dne 3.11.1977 se Julius TOMIN skutečně dostavil do bydliště Petra 

UHLA, kde však i přes výzvu příslušníkŧ VB se mu podařilo do bytu UHLA 

vniknout. 

 

S ohledem na to, ţe Julius TOMIN svým přátelŧm udílel rady jak je moţné podle jeho 

vzoru se zbavit nepříjemností s Bezpečností, byl dne 4.11.1977 předveden příslušníky 

VB v Praze 7 do budovy FMV. Při předvádění přítomné příslušníky naprosto 

ignoroval a sdělil, ţe dobrovolně nikam nepŧjde a s nikým nebude hovořit. Jeho 

manţelka příslušníky slovně napadala, ţe jsou fízlové [to je nepravda, Zdena si vţdy 

dávala velmi dobrý pozor na to, aby nepouţila slov, na jejichţ podkladě by byla 

mohla být obviněna z nactiutrhání příslušníkŧ VB, J.T.] a na jejím manţelovi 

provádějí teror. Nakonec jeden z příslušníkŧ TOMINA uchopil za paţi a TOMIN aniţ 

by se bránil, nechal se odvést do sluţebního vozu [drobná nepřesnost, pokud si 

pamatuji, musili mě dolŧ po schodech, ze třetího patra, napŧl odnést, kaţdý mě drţel 

pod paţdí, ze schodŧ dolŧ mě napŧl nesli, napŧl táhli, J.T.]. Při příjezdu k budově 

FMV odmítl z vozidla vystoupit s poznámkou, ţe se podrobí jen násilí. Proto jej 

příslušníci VB z vozidla vyjmuli a odnesli do vrátnice FMV a zde jej poloţili na 

chodbu, neboť TOMIN odmítl stát a chodit. Po odnesení do kanceláře, kde mělo být 

s TOMINEM provedeno jednání, tento na dotazy operativních pracovníkŧ reagoval 

mlčením. 

 

Protoţe bylo zřejmé, ţe TOMIN tímto okamţikem zahajuje desetidenní protestní 

hladovku, bylo z naší strany vyvinuto úsilí předat TOMINA do nemocničního ošetření 

na jiţ zmíněnou kliniku podle předběţné dohody s ministrem zdravotnictví ČSR Dr. 

Jaroslavem PROKOPCEM. Profesor VÍŠEK však odmítl TOMINA na kliniku 

přijmout s odŧvodněním, ţe jednak neobdrţel pokyn od ministra zdravotnictví a dále, 

ţe nemŧţe zajistit náš poţadavek, aby TOMINA v nemocnici nenavštívily 

nepovolané osoby jako např. zahraniční novináři apod. Po tomto zjištění bylo 

vedením X. správy FMV rozhodnuto TOMINA ve 13.00 hodin z budovy FMV 

propustit. Při propouštění Julius TOMIN neuvedl, zda nastoupí hladovku, ale 

vzhledem k jeho písemnému prohlášení je předpoklad, ţe hladovku tímto dnem 

zahájil. 

 

Vzhledem k tomu, ţe v místě bydliště TOMINA nelze provádět jeho účinnou 

operativní kontrolu, byly zaktivizovány operativní prostředky u jeho stykŧ. Nebylo 

zjištěno, ţe by Tomin po propuštění z FMV některé pravicové osoby obcházel a podle 

nepotvrzených informací se zdrţuje ve svém bytě. 

 

S přihlédnutím ke vzniklé situaci navrhuji k osobě TOMINA organizovat opatření 

dvěma základními směry: 
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a) prostřednictvím jeho manţelky a dalších příbuzných, tj. bratra Mikuláše 

TOMINA a švagra Zdeňka TRHLÍKA náměstka zahraničních věcí pŧsobit na 

TOMINA, aby upustil od pokračování v hladovce a zanechal další nepřátelské 

činnosti; 

b) v případě, ţe TOMIN nebo jeho manţelka nevyhoví těmto poţadavkŧm, 

přijmout vŧči nim represívní opatření, t.j. propustit manţelku TOMINA ze 

zaměstnání v Praţské informační sluţbě a tím donutit TOMINA být ţivitelem 

rodiny. 

Vypracoval: 

kpt. Václav ŘÍHA 

 

 

Záznam z 18.Apríla 1979 

Prostredníctvom TS a dezinformácií za vyuţitia pripravovanej legendy rozšíriť o 

Tominovej, ţe svojou zhovorčivosťou a vychvaľovaním vlastnej osoby vyzradzuje 

poznatky, ktoré potom Bezpečnosť vyuţíva k príprave ďalších opatrení. 

Na úseku kompromitácie: 

V mieste bydliska a v dome kde býva rodina Tominová vyvolať u obyvateľov domu 

presvedčenie, ţe v prípade tejto rodiny sa jedná o kriminálne a protisocialistické ţivly. 

Pripraviť dezinformačné opatrenia k tomu, aby Tominová bola vystavená podozreniu 

z finančných machinácií s fondom Charty 77. 

 

 

X. správa SNB 

2. odbor 

V Praze dne 21. 8. 1979 

 

Schvaluji 

 

PLÁN 

operativního zajištění montáţe TA – 111 v akci STROJNÍK na den 22. 8. 1979 

 

Situace 

 

Byt objekta je trvale střeţen dvoučlennou hlídkou z MO VB Prahy 7. Hlídka VB má 

příkaz mimo obyvatelŧ bytu, t.j. objekta, jeho manţelky a jeho dvou dětí, nikoho do 

bytu nevpouštět. 

Objekt s manţelkou a dvěma dětmi a se psem dne 19. 8. 1979 opustili byt, při čemţ 

byli vybaveni zavazadly. Je předpoklad, ţe se zdrţují u známých v Severočeském 

kraji. 

 

Plán zajištění: 

 

1) Vstup do bytu v době montáţe bude pod kontrolou dvoučlenné hlídky VB. 

Před započetím montáţe TA – 111 prostřednictvím náčelníka MO VB Praha 7 

bude prověřeno, zda byt objekta je prázdný. 

Zajistí: 22. 8. 1979 v 07.00 hod. por. Francán 
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2) Pro případ návratu rodiny objekta u vchodu domu v Praze 7, Keramická 3 

budou dvě dvoučlenné operativní hlídky 1. oddělení, 2. odboru, X. správy 

SNB. 

a) nstrţm. ČERNÝ 

npr. ZITTA, kteří v případě návratu manţelky objekta TOMINOVÉ Zdeny 

a jejich dětí Lukáše a Marka, předvedou na OS – SNB Praha 7, zde ji 

předají vyšetřovateli OS – SNB k provedení jejího výslechu v souvislosti 

s jejím nedávným přepadením. 

b) mjr. FIALA 

npor. KOSINA, kteří v případě návratu objekta tohoto předvedou do 

budovy FMV za účelem zpravodajského vytěţení k jeho stíţnostem se 

zajištěním členŧ VONSU. 

 

3) Spojení mezi operativními  pracovníky X. S – SNB a pracovníky VI. S – SNB 

bude zajištěno prostřednictvím radiovozu VI. S – SNB. 

4) Za prŧběh akce zodpovídá zást. náčel. 1. oddělení, 2. odboru X. S – SNB npor. 

VACH František kl. 8850. 

 

Náčelník 2. odboru X. S – SNB 

pplk. DOHNAL Miroslav 

 

 

X. správa SNB 

2. odbor, 1. oddělení 

V Praze dne 20. 12. 1979 

 

ZÁZNAM 

 

Vzhledem k poznatku, ţe syn Zdeny TOMINOVÉ Marek TOMIN má hrát 

v připravovaném dětském filmu „Krakonoš a lyţníci“, bylo uskutečněno dne 19. 12. 

1979 jednání s kádrovým náměstkem FSB s. Vojtěchem LEITREM s cílem provést 

takové opatření, aby Markovi TOMINOVI nebylo umoţněno v uvedeném filmu 

vystupovat. 

 

 s. LEITER uvedl, ţe se v řadě případŧ jiţ stalo, ţe děti pravicově orientovaných osob 

dostávají dětské role ve filmech, coţ je zpŧsobeno tím, ţe jména dětí nejsou uvedena 

v seznamu hercŧ pro film. 

s. LEITROVI byly předány data Marka TOMINA a s. LEITR přislíbil provést 

opatření, která Markovi TOMINOVI zabrání v uvedeném filmu vystupovat. 

 

Vypracoval: 

nstrţm. Černý 

Náčelník 1. odd. 2. odboru npor. Vach František 

 

 

 

X. správa SNB 

2. odbor, 1. oddělení 

V Praze dne 15. ledna 1980 
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VYHODNOCENÍ 

akce STROJNÍK, č. sv. 12900 – signální svazek 

 

I. 

Operativní situace 

 

Julius TOMIN a Zdena TOMINOVÁ představují v současné době přední exponenty 

čs. pravice. Zdena TOMINOVÁ vystupuje jako mluvčí „charty 77“ a Julius TOMIN 

je signatářem této charty. Manţelé TOMINOVI udrţují aktivní styky s řadou VC, 

z nichţ je mnoho akreditovaných i neakreditovaných novinářŧ ze západních zemí. 

Těmto VC předávají TOMINOVI zkreslené informace o situaci v ČSSR, coţ je pak 

proti naší zemi pouţíváno v západních sdělovacích prostředcích. Mimo to udrţují 

TOMINOVI aktivní styky s představiteli pravice v ČSSR. Organizují i rozesílání 

nelegálních tiskovin a Zdena TOMINOVÁ úzce spolupracuje s rodinami členŧ 

VONS. 

 

II. 

Hlavní úkoly na rok 1980: 

- dosáhnout odstoupení TOMINOVÉ z funkce mluvčí charty 

- do 15. 8. 1980 dosáhnout vystěhování TOMINA a jeho rodiny mimo území 

ČSSR 

- zabránit vydávání rŧzných děl Tomina v edicích na území ČSSR 

[Klobouk dolŧ, úkol se podařilo splnit, aspoň co se Petlice týká. Petlice odmítla 

publikovat mou práci o Aristofanovi Podívaná.] 

- zajistit do akce vázání alespoň jednoho TS pro kontrolu činnosti TOMINA a 

jeho manţelky 

- vzhledem k rostoucí aktivitě syna TOMINA Lukáše tomuto věnovat zvýšenou 

pozornost a uvaţovat o jeho evidování jako PO. 

- ve spolupráci s ONV Praha 7 nadále provádět opatření proti rodině 

TOMINOVÝCH v oblasti jejich pobytu v domě, péče o děti a podobně 

- zabraňovat vstupu VC do bytu TOMINOVÝCH a nedovolit předávání 

zkreslených informací od TOMINOVÝCH západním sdělovacím prostředkŧm 

- zajistit zkoumání zdravotního stavu Tomina a připravit podmínky pro jeho 

případné umístění v psychiatrické léčebně. 

 

Operativní pracovník: 

kpt. Krnus Zd. 

Náčelník 1. oddělení, 2. odboru: 

npor. VACH František 

 

 

X. správa SNB 

2. odbor, 1. oddělení 

V Praze dne 24. 3. 1980 

 

kr. jméno OLGA 

 

TOMIN Julius, TOMINOVÁ Zdena – reakce na provedené opatření proti nelegální 

univerzitě 

Popisovaná událost se stala dne 21. 3. 1980 
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1. 

Pramen byl přítomen v bytě Julia TOMINA, kdyţ se jmenovaný vrátil domŧ po svém 

zadrţení v CPZ. První reakcí TOMINA byly nadávky na adresu Bezpečnosti. 

TOMINOVÁ se ho snaţila uklidnit poukazem na odezvu, kterou tato akce měla 

především v zahraničním rozhlase. Pochvalovala si relace Hlasu Ameriky a Svobodné 

Evropy, zatímco v BBC byly falešné informace přesto, ţe dávala všem informace 

velmi podrobně. Hovořila telefonicky také s JANÝREM, který se o celou věc ţivě 

zajímal. Sama měla velký strach proto, ţe nevěděla, kde se TOMIN nachází. 

Uklidnila se aţ po zjištění, ţe je ve vězení. V této souvislosti TOMIN popisoval své 

zadrţení, které podle něho bylo brutální. Při snášení se schodŧ začal tedy křičet, aby 

předešel většímu násilí. Konstatoval, ţe po dvoudenním pobytu ve vězení se jiţ nediví 

prvnímu selhání Václava HAVLA. Při pobytu v cele ztrácí kontakt se světem a kdyby 

se měl častěji dostávat do takových situací jako HAVEL a UHL, tak by to nevydrţel. 

TOMINOVÁ podotkla, ţe její návštěva na FMV byla motivována především tím, ţe 

zjistila, kde TOMIN je. Největší obavu měla z toho, ţe je odvezen do nějaké 

psychiatrické léčebny, a v tom případě měla jiţ připravenou akci na TOMINOVU 

adresu. Vysoce hodnotila akci, kterou zorganizoval její syn Lukáš. Společně s Lenkou 

DVOŘÁKOVOU, Tomášem LIŠKOU a Luďkem BEDNÁŘEM napsali sdělení o 

zákroku Bezpečnosti a druhý den s ním obešli řadu institucí (ÚV KSČ, prezidentská 

kancelář, Soc. akademie). Tato opatření TOMIN velmi kladně hodnotil. Předpokládá, 

ţe asi 14 dnŧ by si odpočinul a potom začne s filozofickými přednáškami znovu, 

tentokrát to budou pondělky.  TOMINOVÁ byla tímto jeho stanoviskem nadšena a 

plně ho podporovala. 

 

TOMIN se znovu v rozhovoru vrátil ke svému zadrţení. Hovořil o tom, ţe se v cele 

setkal s řadou podvodníkŧ nejhoršího raţení, takovým zvláštním bahnem lidí, kteří 

však měli zároveň něco do sebe. V 50-tých letech, kdy byl ve vězení, byl kriminál 

určován naprosto politicky. Seděl i s Araby a podvodníky, ale byla to jiná úroveň. 

Dnes jsou to pašeráci, šlapky, pasáci – spíše taková prvorepublikánská galérka. 

Z vyjadřování TOMINA bylo zřejmé, ţe k těm lidem pociťuje určité sympatie, 

zatímco pro příslušníky MV má pouze hrubé nadávky. Svými názory stojí na 

vyloţeně nepřátelských pozicích a společně s manţelkou takto pŧsobí i na své syny.  

 

2. 

Reakce Julia TOMINA a Zdeny TOMINOVÉ na opatření Bezpečnosti k nelegální 

univerzitě konané 19. 3. 1980 v bytě Ivana DEJMALA. 

 

3. 

0 

4. 

- Připravit účast studentŧ a oper. pracovníka na přednášce TOMINA s cílem 

ukázat nesmyslnost a zbytečnost pořádání podobných filozofických univerzit. 

- Provádět nepravidelně poruchy na telefonu TOMINA s cílem narušovat 

spojení hlavně do zahraničí a na ZÚ kap. státŧ v ČSSR. 

- K účastníkŧm filozofických přednášek přijímat diferencovaná opatření s cílem 

přerušit jejich styky na TOMINA. 

- Vzhledem k tomu, ţe TOMIN je rozhodnut pokračovat v dalších filozofických 

přednáškách, budou k jeho osobě nadále prováděna opatření k zamezení této 

činnosti. 
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5. 

TOMIN Julius, nar. 2. 12. 1938, bytem Pha 7, Keramická 3, 

TOMINOVÁ Zdena, nar. 7. 2. 1941, bytem Pha 7, Keramická 3, 

TOMIN Lukáš, nar. 15. 6. 1963, bytem Pha 7, Keramická 3, 

DVOŘÁKOVÁ Lenka, nar. 9. 12. 1958, Fakulta stavební geodézie Ostrava, přech. 

byt Praha 1, Dlouhá 19, 

LIŠKA Tomáš, nar. 30. 11. 1957, býv. student, FF UK, bytem Praha 6, Kladenská 

54L/36, 

BEDNÁŘ Luděk, nar. 13. 8. 1955, zam. Filmový podnik Praha, byt Praha 1, 

Klimentská 4 

 

 

X. správa SNB 

2. odbor, 1. oddělení 

V Praze dne 27. 3. 1980 

 

Úřední záznam: 

 

Dne 26. 3. 1980 bylo uskutečněno oficiální jednání se soudruţkou STOČESOVOU 

z MěV KSČ v Praze, která se stará o školy II. cyklu. Dŧvodem jednání bylo zjištění 

situace kolem přihlášky Lukáše TOMINA na střední školu-gymnasium v Praze 6, Na 

Petřinách. 

 

Soudruţka STOČESOVÁ byla jiţ upozorněna dříve na osobu Lukáše TOMINA, a 

dostala za úkol jeho přihlášku dobře prověřit. Uvítala moţnost zjistit o osobě 

uchazeče a o jeho rodině další poznatky. Z naší strany byly poskytnuty následující 

informace: 

1) Lukáš TOMIN je přispěvatelem do Tigridova SVĚDECTVÍ 

2) Byl zadrţen při výtrţnostech u Městského soudu v Praze v souvislosti se 

soudním přelíčením se členy VONSU 

3) Udrţuje styky se signatáři CHARTY 77 

4) Pochází z nepřátelsky orientované rodiny. Matka je býv. mluvčí CHARTY 77 

a angaţovala se ve VONSU, otec je znám svými nepřátelskými články proti 

ČSSR, které zasílá do zahraničí. 

 

V této souvislosti bylo z naší strany sděleno, ţe nejvhodnější by bylo pouţít pouze 

první tři argumenty, protoţe tyto se týkají samotné osoby uchazeče o studium. Bod č. 

4 se týká jeho rodičŧ, a v případě jeho pouţití bychom riskovali, ţe z druhé strany 

budou argumentovat, ţe se v ČSR posuzují děti podle rodičŧ. Je jasné, ţe k této 

okolnosti bude rovněţ přihlíţeno. 

 

Soudruţka STOČESOVÁ se domnívá, ţe je třeba zabránit přijetí TOMINA na školu, 

a navrhuje následující opatření. Spojí se s ředitelem školy, a s některými spolehlivými 

členy přijímací komise. Sdělí jim výše uvedené informace, a stanoví taktiku postupu 

proti TOMINOVI tak, aby bylo zřejmé, ţe nebude přijat pouze po odborné stránce. 

Toto jednání bude dle předpokladu s. STOČESOVÉ skončeno dne 28. 3. 1980. 

 

Opatření: 
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- souběţně provést opatření shodného charakteru prostřednictvím orgánŧ 2b 

odb. S-StB Praha, kteří zpracovávají problematiku středních škol. (náč. odd. s. 

Maryško) 

- Zpětně zjistit u s. STOČESOVÉ výsledek opatření po stranické linii. 

 

Vypracoval: por. Froncán 

Náč. 1. odd. 2. odb. X. S-SNB 

npor. František Vach 

 

 

2.4.80 

 

Akce STROJNÍK – návrh na opatření 

 

Organizátor tzv. „filozofických kursŧ“ Julius TOMIN projevil v současné době snahy 

o rozšíření okruhu osob, které se jeho kurzŧ zŧčastňují o studenty filozofické fakulty 

univerzity Karlovy v Praze. Na základě těchto snah navštívil TOMIN děkanát FF UK, 

kde ţádal o vyčlenění části hodin v přednáškové místnosti pro svoje filozofické kursy 

a po odmítavém stanovisku jednal o stejné otázce s fakultním výborem SSM na FF 

UK a také na právnické fakultě v Praze. Na fakultních výborech SSM ţádal TOMIN 

od studentŧ pdporu svých filosofických kursŧ a navrhoval jim, ţe se někteří studenti 

mohou přednášek v jeho bydlišti zúčastnit. Rovněţ fakultní výbory SSM se 

k poţadavkŧm TOMINA vyjádřily negativně. 

 

OPATŘENÍ 

 

Vzhledem ke snahám Julia TOMINA navrhuji, aby přednášky v jeho bytě se 

zúčastnili 2 politicky spolehliví angličtinu ovládající studenti FF UK s dobrou znalostí 

řeckých dějin filozofie a 1 mladý operativní pracovník, který se rovněţ s danou 

tematikou seznámí. 

 

V prŧběhu diskuse k přednesenému tématu tito studenti vystoupí a poukáţí na 

nedostatečnou přípravu TOMINA s odŧvodněním, ţe přednáška je s ohledem na 

dosavadní znalosti přítomných posluchačŧ nesrozumitelná a povrchně zpracovaná. 

Zesměšní i diskusní příspěvky ostatních účastníkŧ přednášky, TOMINOVU 

univerzitu odsoudí jako podvod a zbytečnou ztrátu času. 

 

X. správa SNB 

2. odbor, 1. oddělení 

V Praze dne 21.5.1980 

 

Záznam 

 

Dne 21. 5.1980 v 15,oo hod. byl proveden na OS SNB Praha 7 výslech objekta akce 

STROJNÍK Juliuse TOMINA, nar. 2. 12. 1938, byt Praha 7, Keramická 3 s cílem 

zamezit konání tzv. filosofické přednášky a objasnit dŧvod pobytu angl. st. př. Katy 

Wilkes u jmenovaného. 

 

TOMIN po příchodu omluvil nepřítomnost své manţelky Zdeny TOMINOVÉ pro 

údajné mdloby a nevolnost. Při kladení počátečních otázek výslechu týkajících se 
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pobytu Katy Wilkes a předávání finančních částek se TOMIN choval značně 

agresivně a odmítal vypovídat s odŧvodněním, ţe k podobným otázkám nejsme 

oprávněni. Přes vysvětlení, ţe jeho tvrzení je mylné, na naše otázky dále nereagoval.  

 

Ke změně v chování TOMINA došlo po našem varování, aby nepokračoval v dalších 

tzv. filosofických seminářích, protoţe v případě neuposlechnutí budou provedena 

další opatření k jejich zamezení. Jak vyplývá ze zápisu o výpovědi, je si TOMIN 

vědom bezúčelnosti své snahy pořádat další přednášky ve svém bytě a od těchto 

upouští. Podle jeho vyjádření nebudou pokračovat ani další návštěvy z Oxfordu. 

V této souvislosti byl upozorněn, ţe naše varování se týká i pořádání podobných akcí 

u jiných osob a na kterémkoliv jiném místě. V tomto okamţiku nebyla reakce 

TOMINA jiţ tak jednoznačná. Prohlásil, ţe sám nic podobného organizovat nebude, 

ale pokud bude poţádán o účast některým ze svých přátel, nebude moci odmítnout. 

K podobné moţnosti se však vyjádřil skepticky, protoţe po posledních opatřeních 

Bezpečnosti má většina jeho přátel obavu z jeho přítomnosti. 

 

TOMIN nám dále sdělil, ţe v nejbliţších dnech hodlá odjet asi na 3 týdny do 

Vysokých Tater, kde se chce věnovat turistice. Projevil obavy, zda nebude mít 

nepříjemnosti při přihlašování na ubytovnách, protoţe nemá v občanském prŧkaze 

záznam o zaměstnání a mŧţe se vykázat pouze potvrzením o poskytnutí stipendia 

v NSR (podle potvrzení Čs. obchodní banky obdrţel 25. 4. 1980 1.ooo – DM od Bank 

für Gemeinwirtschaft AG Bonn/Düsseldorf z příkazu nadace Friedrich-Ebert-Stiftung 

e. V. v Bonnu). Vysvětlili jsme mu, ţe s obtíţemi musí zcela určitě počítat, protoţe 

toto stipendium v ţádném případě nenahrazuje řádný pracovní poměr. Z reakce 

TOMINA bylo zřejmé, ţe počítá i s tou moţností, ţe bude ze Slovenska vrácen zpět. 

 

V závěru výslechu se na nás TOMIN obrátil se ţádostí o radu, jak má řešit přijetí 

stipendia na Oxfodské universitě. Dotazoval se, zda je reálné dostat souhlas v případě 

podání ţádosti. Nechce si podávat ţádost o vystěhování, protoţe v Anglii o 

vystěhovalce není zájem a do Rakouska nebo jiné země nechce (zřejmě vliv 

manţelky). Stipendium má zajištěné na jeden rok, předpokládá však pobyt na 5-10 let 

s celou rodinou. Ţádost by podal na podzim tak, aby do konce roku 1980 mohli vyjet. 

Je si vědom, ţe opatření Bezpečnosti proti němu budou pokračovat a opakovanými 

zákroky je jiţ unaven. Vycestování do Anglie by chtěl riskovat přes to, ţe bychom ho 

mohli zbavit čs. státního občanství. Snahu TOMINA o vycestování jsme kvitovali 

kladně a souhlasili jsme s jeho názorem, ţe opatření proti němu a jeho manţelce, která 

navíc budou mít postupně dopad i na jeho děti, budou v případě nepřerušení jejich 

nepřátelské činnosti nadále pokračovat. Podání ţádosti jsme mu doporučili s tím, ţe o 

celé záleţitosti s ním budeme ještě hovořit. 

 

Z jednání Tomina bylo zřejmé, ţe realizovaná opatření plní stanovený cíl, tj. narušit 

psychiku objekta natolik, aby řešení své situace viděl pouze ve výjezdu z ČSSR. 

Tomin cítí, ţe vzhledem k soustavným zákrokŧm Bezpečnosti vŧči své osobě se stává 

neúnosným pro své přátele. Dále si uvědomuje bezvýchodnost své situace i pro své 

děti. 

Návrh opatření: Další postup je moţno realizovat ve dvou variantách. 

 

1) - povolit Tominovi výjezd do Anglie na stipendium s celou rodinou 

- před výjezdem provést postupně opatření k diskreditaci Tomina i Tominové 

mezi tzv. opozicí v ČSSR 
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- v součinnosti s I. a II. S SNB vyvolat nedŧvěru vŧči oběma v Anglii 

- v prŧběhu jejich pobytu v Anglii připravit odebrání čs. státního občanství 

Zdeně TOMINOVÉ, která by se nechtěla odloučit od dětí a s nimi by pak 

zŧstal v Anglii i Tomin 

2) – výjezd TOMINA na stipendium nepovolit a pokračovat v dalších opatřeních 

tak, aby tento tlak TOMIN psychicky nevydrţel a poţádal o vystěhování. 

Nevýhodou této varianty je vytváření hrdinské glorioly kolem manţelŧ 

TOMINOVÝCH a umoţňování dalších štvavých kampaní proti ČSSR. Z 

tohoto hlediska se první varianta jeví jako vhodnější. 

 

Náčelník 1. oddělení 2. odboru 

npor. VACH František 

 

 

X. správa SNB 

2. odbor, 1. oddělení 

V Praze dne 22. 5. 1980 

Záznam 

 

Dne 20.5.1980 jsem uskutečnil jednání s VÁVROU – 1. odbor zde, za účelem 

zajištění vyuţití TS-DVOŘÁKA ke kompromitaci Juliuse TOMINA v zahraničí 

dopisem, který by TS-DVOŘÁK zaslal představitelŧm Oxfordské univerzity. 

V obsahu dopisu by bylo uvedeno, ţe Julius TOMIN není uznáván jako filosof, je 

povaţován za pomatence, ostatní skuteční filosofové se od něho distancují a ani 

v opozici není uznáván. Filosofií se zabývá pouze proto, ţe z této činnosti má ze 

zahraničí finanční efekt. 

 

s. VÁVRA mne informoval, ţe s TS-DVOŘÁKEM byla přerušena spolupráce a není 

s ním udrţován ţádný kontakt. Z těchto dŧvodŧ musí s. VÁVRA provést kontakt 

s TS-DVOŘÁKEM (do doučasné doby se mu nepodařilo navázat spojení), provést 

jeho vytěţení a zjistit jeho moţnosti a ochotu se v dané věci angaţovat. 

 

Po provedeném kontaktu a jeho výsledku bude stanoven další postup. 

 

Vypracoval: 

ppor. Černý 

Náčelník 1.odd. 2. odboru 

npor. VACH František 

 

schůzka skupiny „exkomunistů“ dne 10.6.1980 v bytě Rudolfa Slánského 

V závěru setkání hovořil krátce Jiří Hájek k Tominovi a jeho aktivitě v pořádání tzv. 

„večerních univerzit“. Hájek Tomina povaţuje za ne zcela duševně zdravého člověka, 

který o sobě tvrdí, ţe je vysokoškolský profesor [naprostá leţ, nikdy jsem o sobě nic 

takového netvrdil, J.T.] a přitom se to nezakládá na pravdě. Tzv. večerní univerzity 

organizoval proto, aby jeho jméno vešlo ve známost hlavně v zahraničí a nyní, kdyţ 

toho dosáhl, se rozhodl o vystěhování. Hájek Tominovi vyčítá to, ţe do této činnosti 

zatáhl celou řadu mladých lidí, kteří byli v dŧsledku toho vystaveni zásahŧm 

pracovníkŧ Bezpečnosti. Skupina exkomunistŧ nehodlá v ţádném případě podporovat 

podobné aktivity, ať jiţ jsou organizovány kteroukoli osobou. 
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X. správa SNB 

2. odbor, 1. oddělení 

V Praze dne 20. 6. 1980 

Záznam 

Stručná podstata poznatku: 

Prohlubování nedŧvěry k manţelŧm TOMINOVÝM ze strany pravicových exponentŧ 

a jejich obava ze styku s TOMINOVÝMI – zpráva 

 

Schŧzka konána dne 17.6.80 

událost se stala dne 16.6.80 

Pramen zprávy byl u popisované události 

 

1) Dne 16.6.1980, kdy byl Pramen na návštěvě u Juliuse TOMINA a Zdeny 

TOMINOVÉ, zde byl přítomen rozhovoru mezi oběma jmenovanými. Zdena 

TOMINOVÁ hovořila o tom, ţe v poslední době, kdy jim byla věnována 

zvýšená pozornost Bezpečnosti, se od nich odvracejí mnozí přátelé a mají 

obavu je navštěvovat nebo se s nimi stýkat. Dne 12.6.1980, kdy byla na 

čtvrteční schŧzce ve Slávii, ji 18ti letý kluk (Pramen přeslechl jeho jméno) 

řekl, ţe si k ní nepřisedne a provokativně od ní odešel. Ona, která chodí po 

lidech, kaţdou myšlenku, kterou má, tak vţdy řekne, ať je špatná, ztřeštělá 

nebo odváţná či zbabělá, ona, která pro celé jejich hnutí udělala nejvíc, se 

nakonec dočká toho, ţe se jí lidé straní. Dalším dŧkazem je Zina KOČOVÁ, 

která Zdeně TOMINOVÉ přímo řekla, ţe se jí bojí, nebo LIS, který ji ve 

Slávii napadl, ţe kvŧli nim byl na 48 zadrţený a ţe akce TOMINŦ 

neprospívají „chartovnímu hnutí“, nýbrţ jim škodí. Zdena TOMINOVÁ 

chování KOČOVÉ, LISE a ostatních hodnotila tak, ţe jsou to lidé se 

slabostma a touhama. TOMINOVÉ nejvíce vadí, kdyţ jí někdo pohrdá a 

neuznává ji. 

 

Stejně to je s jejich plánovaným výjezdem do zahraničí. Nejsou první, kteří se 

rozhodli odjet a jiţ jsou proti nim tlaky, ţe jsou vypočítaví, zrádci, ţe je to 

zklamání pro celou CH-77 a pod. TOMINOVÁ prostě takovéto chování a 

reakci na jejich rozhodnutí nečekala a je zklamána. Proto se jiţ těší. aţ budou 

v Anglii, těší se na společnost, která k ní bude upřímná- Buďto ji tato 

společnost pošle do háje a pŧjde dělat metaře, a to proto, ţe je taková, jaká je, 

a ne taková, jakou ji chce mít někdo v ČSSR. Julius TOMIN na tuto úvahu 

TOMINOVÉ reagoval tak, ţe teprve v Anglii se ukáţe, zda skutečně umí 

vědecky pracovat a je filosof, a jestliţe ano, tak si potom v ČSSR někdo 

uvědomí, ţe zavrhli opravdového filosofa a vědce. Ke konci návštěvy u 

TOMINŦ Zdena TOMINOVÁ upřesňovala, ţe by do Anglie vyjíţděli v říjnu 

1980. 

 

2) Nedŧvěra vŧči Zdeně TOMINOVÉ a Juliusovi TOMINOVI ze strany 

pravicových exponentŧ v souvislosti s prováděnými bezpečnostními 

opatřeními v akci STROJNÍK. Dále zpráva opět signalizuje výjezd manţelŧ 

TOMINOVÝCH do zahraničí. 

3) 0 



 12 

4) – Bude pokračováno v plánovaných opatřeních směřujících k diskreditaci 

manţelŧ TOMINOVÝCH v ČSSR a prohlubování nedŧvěry pravicového 

prostředí ke jmenovaným. 

– jejich plánovaný výjezd do zahraničí bude povolen s tím, ţe jmenovaným 

nebude vystavena VD do všech státŧ světa. 

5) Julius TOMIN, nar. 2.12.1938, bez pracovního poměru, bytem Praha 7, 

Keramická 3. 

Zdena TOMINOVÁ, nar. 7.2.1941, v domácnosti, bytem Praha 7, Keramická 

3. 

6) Povaţuji za věrohodnou. 

 

Operativní pracovník: 

ppor. Černý Otakar 

 

Náčelník 1. odd. 2. Odboru 

npor. Vach František 

 

 

 

X. správa SNB 

2. odbor, 1. oddělení 

 

V Praze dne 18. 6. 1980 

 

Akce STROJNÍK – záznam z pohovoru 

 

Dne 18. 6. 1980 byl v budově OS-SNB v Praze 7 proveden pohovor s objektem akce 

STROJNÍK Juliusem TOMINEM. TOMIN byl dotazován na anglického státního 

příslušníka Ernesta GELLNERA, nar. 9. 12. 1925, zam. jako profesor londýnské 

univerzity, bytem Londýn, Anglie, který byl u jmenovaného ve dnech 6. – 11. 6. 1980 

na návštěvě. Přestoţe byl Julius TOMIN z kontaktu s výše uvedeným anglickým 

státním příslušníkem usvědčen, odmítl o GELLNEROVI i charakteru jeho návštěvy 

podat jakékoliv vysvětlení. Poté bylo Tominovi prokázáno vyuţitím dokumentace ze 

zahraničního tisku, ţe jeho manţelka Zdena TOMINOVÁ podává lţivé informace o 

situaci související s jeho rodinou, které jsou poté vyuţívány v západních sdělovacích 

prostředcích proti ČSSR. Proti tomuto se TOMIN ohradil s tím, ţe jeho manţelka je 

daleka toho, aby zkreslovala nebo podávala lţivé informace západním sdělovacím 

prostředkŧm týkajících se její rodiny. K tomuto dále uvedl, ţe jeho manţelka 

vycházela ze skutečnosti, ţe jejich syn Lukáš TOMIN nebyl přijat ani na střední ani 

na učňovskou školu ukončenou maturitou. Kdyţ se posléze přihlásil do učebního 

poměru, byl ze školy vyhozen s odŧvodněním, ţe propuštění z učebního poměru bylo 

provedeno na základě ţádosti samotného Lukáše TOMINA a to dohodou, coţ se dle 

vyjádření Juliuse TOMINA nezakládá na pravdě. 

 

Jako další příklad uvedl, ţe mu byla ze strany StB znemoţněna pravidelná setkání 

s mládeţí, na kterých jim přednášel některé problémy spojené s filozofickým učením 

Aristotela. Kromě toho mu bylo znemoţněno, aby si pozval ze zahraničí odborníky 

v tomto směru. Uvedl, ţe kulturní výměna mezi ČSSR a kapitalistickými státy 

prakticky neexistuje a kulturně se mohou vzdělávat pouze osoby, které jsou vybrány a 

doporučeny orgány StB. Při dalších návštěvách osob z kapitalistického zahraničí bude 
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všem těmto osobám vysvětlovat, aby si nedělaly zbytečné iluze o ČSSR ve vztahu 

k moţnostem studia na středních a vysokých školách. 

 

Vzhledem k tomu, ţe jeho syn Lukáš podléhá vlivu Juliuse TOMINA, byl Julius 

TOMIN upozorněn na to, ţe je třeba jeho chování usměrnit, protoţe by se mohl dostat 

do střetu s čs. zákony, coţ by mohlo vést k případnému trestnímu postihu. K tomuto 

upozornění Julius TOMIN uvedl, ţe jiţ svého syna Lukáše instruoval v tom směru, ţe 

se jeho chování musí pohybovat pouze na hranici zákonnosti, a tuto hranici by nikdy 

neměl překročit. Tímto zpŧsobem ţe zabrání případnému postihu ze strany státních 

orgánŧ. Dále uvedl, ţe sám pedagogickou výchovu dětí neuznává, se synem pouze 

ţije a nehodlá jej nikterak v jeho jednání omezovat. Není si stále ještě jist, zda by bylo 

pro jeho syna lepší, aby se dostal do výkonu trestu, nebo zda je pro něj výhodnější 

nastoupit základní vojenskou sluţbu. Dle jeho názoru obě tyto alternativy by měly 

podstatný vliv na vývoj Lukáše, neboť i on sám si tyto alternativy vyzkoušel a byly 

pro něj v jeho dalším ţivotě přínosem. Tuto situaci dle svého vyjádření řeší tím, ţe si 

chce podat ţádost na dlouhodobý pobyt v Anglii s celou svojí rodinou. Vyplněné 

ţádosti jiţ předal na ObNV v Praze 7 s poţadavkem o doporučení. V Anglii hodlá ţít 

a studovat po dobu 5 let. V případě, ţe mu dlouholetý pobyt nebude ze strany čs. 

orgánŧ umoţněn, bude ţádat pouze o vystěhování pro svého syna Lukáše. S výjezdem 

do Anglie počítá od 1. 10. 1980. 

 

Julius TOMIN dále sdělil, ţe se svou manţelkou rozebírali otázku vystěhování, ale po 

dlouhých diskusích, které se svou manţelkou vedl, toto rozhodnutí rezolutně oba dva 

zamítli. Vystěhování nepřichází v úvahu ani v případě, ţe by jeho synovi hrozil trestní 

postih. Po umoţněném výjezdu chce, aby Lukáš si v Anglii doplnil svoje vzdělání a 

po ukončení střední školy aby dále pokračoval v studiu na některé z univerzit. Další 

cesta, kterou si vybere, záleţí pouze na něm. V případě, ţe by si Lukáš v Anglii podal 

ţádost o vystěhování a bude chtít v Anglii zŧstat, nebude mu v tom směru činit ţádné 

potíţe a rovněţ jej nehodlá přemlouvat k návratu zpět do ČSSR. V případě, ţe jim 

výjezd do Anglie nebude umoţněn, nezbyde nic jiného, neţ si vybrat mezi výkonem 

trestu nebo základní vojenskou sluţbou. 

 

Dále ke svému případnému pobytu v Anglii uvedl, ţe on sám se chce po celou dobu 

věnovat studiu řecké filozofie a jeho manţelka hodlá psát. V souvislosti s tím uvedl, 

ţe si rovněţ poţádá o výjezdní doloţku do všech státŧ světa. Za pobytu v Anglii hodlá 

navštívit NSR, Francii, Itálii, Řecko a USA. Do SSSR hodlá vycestovat pouze v tom 

případě, ţe bude pozván na některý filozofický kongres. V ostatních případech 

nehodlá navštívit ţádný ze soc. státŧ. 

 

Poté se znovu vrátil ke své činnosti a k činnosti manţelky v ČSSR. Uvedl, ţe činnost 

jeho manţelky je minimální a případné zásahy Bezpečnosti proti ní jsou 

neopodstatněné. 

 

Závěr: 

J. TOMIN je rozhodnut vycestovat, s celou rodinou, pouze v případě povolení 

studijního pobytu. Zřejmě počítá s tím, ţe návrat do ČSSR mu nebude umoţněn, ale 

nechce ţádat přímo o vystěhování, protoţe zbavení čs. občanství by mu přineslo větší 

popularitu. Vyvíjet na TOMINA tlak v tom smyslu, ţe mu bude umoţněno pouze 

vystěhování, nezaručuje splnění stanoveného cíle v rámci projektu ASANACE. 
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Povolení výjezdu ke studijnímu pobytu zvýší na druhé straně nedŧvěru k manţelŧm 

TOMINOVÝM v nepřátelském prostředí. 

Lze předpokládat, ţe Lukáš TOMIN nebude mít zájem o návrat do ČSSR 

(náboţensky zaloţen, nechce nastoupit zákl. vojenskou sluţbu) a jeho rodiče poţádají 

o vystěhování, případně bude moţno je zbavit čs. státního občanství. Z výše 

uvedených dŧvodŧ navrhujeme provést tato opatření: 

 

- zajistit na ONV pro Prahu 7 kladné doporučení ţádosti TOMINA, 

- cestou SPV udělit povolení k výjezdu. Výjezdní doloţku udělit pouze pro NSR, 

Francii, Itálii, Řecko a USA, nikoliv do celého světa, 

- před výjezdem TOMINOVÝCH prohlubovat nedŧvěru k nim v nepřátelském 

prostředí, 

- v součinnosti s I. S-SNB zajistit kontrolu TOMINOVÝCH za pobytu v Anglii 

s cílem získat potřebnou dokumentaci ke zbavení čs. státního občanství. 

 

Vypracoval: 

por. SLOUP 

 

Náčelník 1. odd. 2. odb. 

npor. VACH František 

 

Záznam ze dne 25.8.1980 

 

Pravicový exponent Julius TOMIN – výjezd z ČSSR s rodinou do zahraničí – zpráva 

 

1) Dne 22.8.1980 ve 20.30 hod. přicestoval na hraniční přechod Rozvadov osobním 

vozidlem zn. Lada 1600 SPZ ACD-90-33 pravicový exponent Julius TOMIN se svojí 

manţelkou, bývalou mluvčí CH-77 Zdenou TOMINOVOU a dětmi Lukášem a 

Markem. Uvedené vozidlo je majetkem PRAGOKARU a pŧjčovné platila ve valutách 

Kathleen VANGHAU – WILKES [sic], která rodinu TOMINOVU z ČSSR do 

zahraničí provázela. 

 

U jmenovaných byla provedena dŧkladná celní prohlídka, při které bylo zjištěno, ţe 

Julius TOMIN vyváţí do zahraničí řadu publikací o řeckých filozofech, knihy o 

řeckých dějinách a svŧj diplom o získání akademického titulu – doktora filozofických 

věd. Nelegální nebo nepřátelské materiály nebyly nalezeny. Při snaze celních orgánŧ 

odebrat Juliusovi TOMINOVI diplom o získání doktorátu, který hodlal vyvézt do 

zahraničí, hrozilo nebezpečí, ţe se Julius TOMIN rozhodne zŧstat v ČSSR a proto 

bylo od odebrání diplomu upuštěno. Ve 22.00 hod. opustil Julius TOMIN území 

ČSSR a pokračoval uvedeným vozidlem, které řídila Zdena TOMINOVÁ, na území 

NSR. 

 

Jmenovaní vycestovali na jednorázovou výjezdní doloţku platnou do r. 1985 a o 

jejich vycestování z ČSSR byla pořízena fotodokumentace. 

2) Vycestování představitelŧ tzv. čs. kulturní opozice – Juliuse TOMINA a Zdeny 

TOMINOVÉ na pětiletý pobyt v zahraničí. 

 

3) Pořízenou fotodokumentaci na OPK. 
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4) V akci STROJNÍK a BISKUP bude zpracován součinnostní plán s I. S-SNB 

k dokumentaci nepřátelské činnosti rodiny TOMINA s cílem získat podklady pro 

odebrání čs. občanství a zamezení návratu do ČSSR. 

 

5) Julius Tomin, nar. 2. 12. 1938, bez pracovního poměru, trvale bytem Praha 7, 

Keramická 3 – akce STROJNÍK. 

Zdena TOMINOVÁ, nar. 7. 2. 1941, v domácnosti, bytem Praha 7, Keramická 3 – 

akce BISKUP. 

Katleen VANGHAU – WILKES [sic], nar. 23. 6. 1946, pracovnice Oxfordské 

univerzity, bytem Oxford, Velká Britanie. 

 

6) Zpráva je ověřena a dokumentována. 

 

Oper. pracovník: 

ppor. Černý 

 

Náčelník 1. odd. 2. odboru 

npor. VACH František 

 

 

 

X. správa SNB 

2. odbor, 1. oddělení 

 

V Praze dne 29. 8. 1980 

 

Schvaluji: 

 

PLÁN 

operativního rozpracování akcí STROJNÍK č. sig. svazku 12900 a BISKUP, č. sig. 

svazku 10764 

 

V akci STROJNÍK je rozpracováván pravicový exponent a signatář charty 77: 

 

PhDr. Julius TOMIN, nar.2. 12. 1938, ţenatý, české národnosti, čsl. státní příslušník, 

bez pracovního poměru, trvale bytem Praha7, Keramická 3, 

 

v akci BISKUP manţelka jmenovaného, bývalá mluvčí CH-77: 

 

Zdena TOMINOVÁ, nar. 7. 2. 1941, vdaná, české národnosti, čsl. st. příslušnosti, bez 

politické příslušnosti, bez pracovního poměru, trvale bytem Praha 7, Keramická 3. 

 

Operativní situace: 

 

Řadou provedených opatření bylo dosaţeno toho, ţe Julius TOMIN společně 

s manţelkou a dětmi dne 22.8.1980 vycestoval na dobu pěti let do zahraničí. 

Operativními kombinacemi bylo dosaţeno toho, ţe se manţelé Tominovi 

zkompromitovali před tzv. čs. opozicí a část této opozice se od jmenovaných 

distancovala a ztratila k nim dŧvěru. 
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Výjezdem manţelŧ TOMINOVÝCH jsou vytvořeny předpoklady ke zbavení jejich 

čs. státního občanství, neboť lze předpokládat, ţe z nepřátelských pozic vystoupí proti 

ČSSR. 

 

Cíl rozpracování: 

Stěţejním úkolem v obou akcích bude získat dokumentační materiál o nepřátelském 

vystupování Juliuse TOMINA a Zdeny TOMINOVÉ proti ČSSR, na jehoţ základě 

bude moţné realizovat jejich zbavení čs. st. občanství. 

 

K zabezpečení stanoveného cíle navrhuji provést: 

1. V součinnosti s 31. odborem I. S-SNB dokumentovat nepřátelskou činnost 

manţelŧ TOMINOVÝCH, jejich styky s emigranty, kontakty na nepřátelská 

ideodiverzní centra, provokativní a protičeskoslovenská vystoupení 

v západních sdělovacích prostředcích. Současně vhodnými operativními 

kombinacemi diskreditovat Juliuse TOMINA před zahraničními vědeckými 

pracovníky a vědeckými institucemi a vyuţitím kontaktŧ ČSAV na 

mezinárodní organizaci filozofŧ (Federation Internationale des Societe de 

Philosophie - FISP). 

2. V součinnosti s VI. S-SNB zajišťovat originály výtiskŧ zahraničních novin a 

časopisŧ, ve kterých vystoupí Julius TOMIN nebo Zdena TOMINOVÁ. 

V případě jejich vystoupení v západní televizi zajistit prostřednictvím 4. 

odboru VI. S-SNB videozáznam tohoto vystoupení. 

3. Veřejná vystoupení v zahraničním rozhlase (besedy, interview a pod.) 

dokumentovat magnetofonovou nahrávkou nebo zvláštním zpravodajstvím 

(monitorem). 

4. Získané materiály okamţitě vyhodnocovat a zpracovávat z hlediska 

poškozování zájmŧ ČSSR v cizině Juliusem TOMINEM a Zdenou 

TOMINOVOU. 

5. Prohlubovat nedŧvěru pravicových exponentŧ k rodině TOMINOVÝCH a 

pokračovat v jejich kompromitaci v tom směru, ţe jejich výjezd do zahraničí 

byl podmíněn informacemi pro MV. 

6. Po získání dokumentačních materiálŧ o nepřátelském vystoupení Juliuse 

TOMINA nebo Zdeny TOMINOVÉ proti ČSSR v prŧběhu jejich pobytu 

v zahraničí připravit pro SPV SNB návrh ke zbavení čs. státního občanství 

jmenovaných. 

7. V prŧběhu řízení, které povede ke zbavení TOMINA a TOMINOVÉ čs. st. 

občanství připravit v součinnosti s IX. S-SNB, tiskovým odborem vhodný 

diskreditující článek o nepřátelské činnosti jmenovaných, který zveřejnit v čs. 

hromadných sdělovacích prostředcích a v zahraničním vysílání, čímţ předejít 

dezinformacím západních sdělovacích prostředkŧ a protičeskoslovenské 

kampani. 

8. Pravidelně 1 x za měsíc dle vzniklé operativní situace doplňovat plán AOO 

s cílem realizovat zbavení čs. st. občanství Juliuse TOMINA a Zdeny 

TOMINOVÉ v co nejkratší době. 

 

Oper. pracovník: 

ppor. Černý 

Náčelník 1. odd. 2. odboru 

npor. VACH František 
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X. správa SNB 

2. odbor, 1. oddělení 

V Praze dne 30.1.1981 

 

Akce STROJNÍK č.sv. 12900 a BISKUP /SI/ sv. č. 10764 

 

V akci STROJNÍK je operativně rozpracováván pravicový exponent a signatář CH-77 

PhDr. Julius TOMIN. Souběţně je v akci BISKUP operativně rozpracovávána 

manţelka Juliuse TOMINA Zdena TOMINOVÁ. Při vlastním rozpracování je 

vycházeno ze stanovených úkolŧ, vytyčených v plánu činnosti X. S-SNB a plánu 1. 

oddělení 2. odboru. 

 

Komplexem kontrarozvědných opatření bylo docíleno toho, ţe Zdena Tominová, 

která vyvíjela značnou politickou aktivitu, odstoupila v únoru 1980 z funkce mluvčí 

CH-77 a v opozičním hnutí počala vznikat nedŧvěra k Zdeně TOMINOVÉ a Juliusovi 

TOMINOVI. 

 

Počátkem roku 1980 zaktivizoval Julius TOMIN činnost nelegální filozofické 

univerzity a ve svém bytě začal pravidelně organizovat filozofické semináře, zejména 

pro osoby, které nebyly zařazeny do pracovního poměru, poctivé práci se vyhýbaly a 

patřily do řad signatářŧ CH-77. Na tyto tzv. filozofické semináře zval Julius Tomin i 

vizové cizince a pracovníky Oxfordské univerzity, jichţ vyuţíval k předávání 

nepravdivých a tendenčně zkreslených informací o politickém zřízení v ČSSR, 

socialistické zákonnosti, o údajném porušování lidských práv v ČSSR a čs. ústavy. 

 

K uvedeným tzv. filozofickým seminářŧm byl přijat komplex operativních opatření s 

vyuţitím všech zákonných prostředkŧ s cílem zamezit dalšímu uskutečňování 

nelegálních tematických schŧzek a srazŧ v bytě Juliuse TOMINA pod rouškou tzv. 

filozofických seminářŧ. Dalším cílem bylo vytvořit u Juliuse Tomina vzhledem k jeho 

psychické labilitě psychické deprese s cílem, aby byly vytvořeny podmínky k jeho 

trvalému vycestování /vystěhování/ do zahraničí a prohloubit rozkol v tzv. opozičním 

hnutí a kompromitovat Juliuse TOMINA jako psychicky postiţenou a nervově labilní 

osobu. 

 

V prŧběhu 4. měsícŧ byla u Juliuse TOMINA 6x bezpečnostními opatřeními 

rozloţena a znemoţněna schŧzka pravicových osob v bytě Juliuse TOMINA, a to i za 

účasti VC /6.2., 19.3., 2.4., 9.4., 12.4., a 7.5/. Těchto schŧzek se snaţili zúčastnit 

Rudolf BATTĚK, Ladislav LIS, sourozenci NĚMCOVI, Alena HROMÁDKOVÁ, 

Jarmila BĚLÍKOVÁ, Tomáš LIŠKA, Luděk BEDNÁŘ, Tereza KOHOUTOVÁ, Jan 

RUML, Jiří STŘEDA, Dagmar VANĚČKOVÁ, Lenka DVOŘÁKOVÁ apod., z nichţ 

pro pokus o výtrţnictví bylo 32 umístěno na 48 hodin v CPZ. Pro zneuţití turistického 

víza, převáţně ze strany pracovníkŧ Oxfordské univerzity byl 6 VC zakázán pobyt na 

území ČSSR /Albert Jacques LASKAR, Smith NEWTON, Anthony KENNY a 

manţelka Nancy, Kattlen WILKES, Angus CARGILL/ a jmenovaným vzhledem 

k tomu, ţe v zahraničí poskytly zkreslené informace o ČSSR západním sdělovacím 

prostředkŧm, které byly vyuţity k ostré protičeskoslovenské kampani, byli zařazeni 

na INO. 
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K uvedeným opatřením bylo přistoupeno proto, ţe Julius TOMIN, ačkoliv byl 

několikrát upozorňován, ţe jeho činnost je neţádoucí, a v tomto smyslu byl dŧrazně 

varován před pokračováním v uvedené činnosti a byla mu udělena výstraha SNB 

v uvedené činnosti neustal. 

 

Provedenými opatřeními bylo přes postupné omezení nelegálních schŧzek v bytě 

Juliuse TOMINA docíleno toho, ţe došlo k jejich úplnému omezení. Julius TOMIN a 

jeho manţelka ustoupili od dalšího organizování schŧzek ve svém bytě a Julius 

TOMIN se stal apatickým a rezignoval na dění kolem sebe. V polovině května počala 

narŧstat nedŧvěra k manţelŧm TOMINOVÝM ze strany ostatních pravicových 

exponentŧ a od Juliuse TOMINA a jeho manţelky se část představitelŧ z tzv. 

opozičního hnutí distancovala. Zdenu TOMINOVOU toto chování značně pohoršilo, 

měla několik výstupŧ s Ladislavem LISEM, Rudolfem BATŤKEM, Zinou 

KOČOVOU, čímţ se opět prohloubila nedŧvěra k jmenovaným. 

 

V polovině června 1980 bylo komplexem na sebe navazujících kontrarozvědných 

opatření a operativních kombinací vedoucí k diskreditaci a kompromitaci Juliuse 

TOMINA v ČSSR dosaţeno toho, ţe byly vytvořeny podmínky k dlouhodobému 

vycestování celé rodiny Juliuse TOMINA. 

 

Dne 22. 8. 1980 vycestoval Julius TOMIN, Zdena TOMINOVÁ na dobu 5-ti let do 

zahraničí. V současné době pŧsobí ve Velké Británii. 

 

Na základě jejich aktivity v zahraničí proti ČSSR v západních sdělovacích 

prostředcích byl dne 4. 12. 1980 zpracován návrh na zbavení čs. občanství 

jmenovaných. 

 

Vzhledem k tomu, ţe bylo připraveno vycestování objekta do zahraničí, nebyl do akce 

získán plánovaný TS. Veškeré úsilí bylo zaměřeno na jejich vycestování v rámci 

projektu ASANACE. 

 

Přehled opatření: 

s cílem získat KTS = 6 pohovorŧ 

vynucených stykŧ s objektem 10 

INO – 6 VC 

OPK – prohlídky 9 

kombinace k diskreditaci 2 

V součinnosti s SPV SNB opatření k příjezdŧm VC z Oxfordu --- zabránění 4x. 

Vypracoval: ppor. ČERNÝ  

Vedoucí st. ref. specialista npor. Vach František 

 

 

V Praze dne 3. září 1980 

 

Váţený soudruhu 1. náměstku, 

 

koncem měsíce července 1980 obdrţel akademik Radovan RICHTA od 

západoněmeckého občana, profesora DIEMRA, předsedy Mezinárodní federace 

filozofických společností (FISP) dopis, ve kterém ho vyzývá z titulu funkce o pomoc 

Juliu TOMINOVI v zájmu vědy a rozvoje jeho vědecké činnosti. Z dopisu je zřejmé, 
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ţe vlivem některých, nepřátelsky zaměřených západních filozofŧ, členŧ FISP, se 

dostal případ TOMIN na pořad jednání mezinárodní federace filozofických 

společností. 

 

V rámci provedených opatření v souvislosti s pobytem J. TOMINA v zahraničí, 

zejména s přípravou kompromitace jeho osoby a tzv. jeho ‚vědecké činnosti„ bylo 

dohodnuto s akademikem Richtou, ţe jako člen Mezinárodní federace filozofických 

společností a předseda čsl. filozofické obce na základě dalších podkladŧ připraví 

odpověď profesoru DIEMEROVI, kterou v příloze předkládám. 

 

V měsíci září 1980 se má v NSR uskutečnit zasedání uţšího výboru Mezinárodní 

federace filozofických společností, kde bude případ “TOMIN” podle akademika 

RICHTY zcela určitě projednáván, včetně přiloţeného obsahu dopisu. Lze 

předpokládat, ţe obsah dopisu se dostane do Anglie, kde t. č. TOMIN pŧsobí. 

 

V podzimních měsících 1980 je plánováno pozvání představiteli ČSAV profesora 

DIEMERA do ČSSR, kde bude pokračováno v dalším jeho taktickém ovlivňování. 

 

Se soudruţským pozdravem 

 

genmjr. RSDr. Vladimír Stárek 

 

Váţený soudruh 

gemnjr. Ján Kováč 

1. náměstek ministra vnitra ČSSR 

PRAHA 

 

 

 


